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DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400–3800 MHZ RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO 

PROJEKTO DERINIMO 

 

 

(1) Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba įvertino Lietuvos Respublikos ryšių 

reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) viešoms konsultacijoms pateikto patikslinto Tarnybos 

direktoriaus įsakymo „Dėl Radijo ryšio plėtros 3400–3800 MHz radijo dažnių juostoje plano 

patvirtinimo“ projektą, reg. Nr. 22-118 (toliau – Projektas). 

(2) Remiantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Tarnyba reguliuoja 

elektroninių ryšių veiklą Lietuvos Respublikoje, siekia veiksmingos konkurencijos elektroninių ryšių 

srityje, efektyvaus elektroninių ryšių išteklių naudojimo ir vartotojų teisių apsaugos užtikrinimo. 

Atsižvelgiant į Tarnybai priskiriamą kompetenciją, jos specializaciją elektroninių ryšių sektoriuje ir 

elektroninių ryšių sektoriaus reguliavimo kompleksiškumą, šį sektorių reglamentuojančių teisės aktų 

dėl jų įtakos konkurencijai tarp elektroninių ryšių sektoriaus rinkos dalyvių visų pirma turėtų 

įsivertinti pati Tarnyba. 

(3) Konkurencijos taryba taip pat turi įgaliojimus tiek vertinti šio sektoriaus reguliavimo 

įtaką konkurencijai, tiek tirti šiame sektoriuje veikiančių viešojo administravimo ir ūkio subjektų 

daromus Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Šiuo raštu Konkurencijos taryba teikia bendro 

pobūdžio pastebėjimą, tačiau tai niekaip neriboja jos įgaliojimų ateityje teikti išvadas dėl atitinkamo 

teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai, ar atlikti ūkio subjektų ir viešojo administravimo 

subjektų veiksmų tyrimus, atsižvelgiant  į  teisinį ir ekonominį visų aplinkybių kontekstą. 

(4) Pagal Projekto 6, 8, 9 punktus Tarnyba, paskelbs aukcioną, kurio kiekvienam laimėtojui 

suteiks teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) tik iš vienos iš šių radijo dažnių juostų: 3400–3500 

MHz, 3500–3600 MHz arba 3600–3700 MHz, o 3700–3800 MHz radijo dažnių juosta bus skiriama 

pagal paraišką Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai ir (arba) Lietuvos Respublikos krašto 

apsaugos ministerijai Valstybiniam kritinio ryšio tinklui diegti Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

Taigi, nuspręsta 3400–3800 MHz radijo dažnius suskirstyti į keturias juostas po 100 MHz, iš kurių 

trims juostoms konkurso būdu suteikti leidimus ūkio subjektams naudoti jas ūkinei veiklai, o 

ketvirtajai – leidimą viešojo administravimo subjektui ne konkurso būdu naudoti ją nekomerciniams 

tikslams.  

(5) Manome, kad nagrinėjamu atveju tikslinga pagrįsti sprendimą 3400–3800 MHz radijo 

dažnius suskirstyti būtent į keturias juostas po 100 MHz, o ne, pavyzdžiui, didesnį juostų skaičių su 

mažesniu radio dažnių diapazonu. Reikėtų įvertinti siūlomo sprendimo poveikį konkurencijai tarp 

leidimus įgijusių ūkio subjektų. Naudinga nurodyti Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių rinkos 

dalyvius (jų skaičių), potencialiai suinteresuotus aukcione įgyti leidimus naudoti radijo dažnių juostas 

Lietuvos teritorijoje. Svarbu pagrįsti, koks būtų optimalus radijo dažnių suskirstymas į diapazonus, 

siekiant užtikrinti efektyviausią konkurenciją tarp leidimus įgijusių operatorių, techninį 

įgyvendinamumą, pakankamus duomenų srautus, ryšio kokybę.    
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(6) Vadovaujantis Konkurencijos įstatymo 41 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Projekto rengėjas 

turėtų atlikti poveikio konkurencijai vertinimą, nes siūlomas reguliavimas  susijęs su leidimų verstis 

ūkine veikla įgijimo tvarka. Tokį vertinimą rekomenduojame atlikti pagal Konkurencijos tarybos 

parengtas „Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires“1 ir atsižvelgiant į šiame rašte 

pateiktus pastebėjimus. 

(7) Jeigu Jums kiltų klausimų dėl šiame rašte pateiktų pastabų ir pasiūlymų, maloniai 

prašome kreiptis į mūsų instituciją. 

 

 

 

 

Tarybos narė                                                                                                       Medeina Augustinavičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Klusevičiūtė, tel. (8 5) 261 5170, el. p. Jurgita.Kluseviciute@kt.gov.lt 

                                                 
1 Prieiga per internetą: https://kt.gov.lt/uploads/documents/files/news_2012-06-11_gaires.pdf 
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